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Mli2irus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 22 l6ike I punkti 366,
jiiitmeseaduse $ 66 l6ike 4 ning Valga Linnavolikogu 27. aprill2012 maiiruse nr 7 ,,Valga
linnajiilitmehoolduseeskiri" $ I6 lOike 6 alusel.

$ l. Reguleerimisala

Korraldatud j aiitmeveo rakendami se konaga stitestatakse :
I ) jiiatmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jiiltmevedu;

2) korraldatud j ii2itmeveo piirkond (edaspidi v e opiirkond);
3) konaldatud jiiiitmeveoga h6lmatud jii[tmete vedamise sagedus ja tingimused;

4) jiiiitmeveo teenustasu suuruse miiAramise tingimused;
5) jiiiitmevaldaja konaldatud jiiiitmeveoga liitumisest erandkonas vabastamise tingimused;

6) konaldatud jii?itmeveo teenuse osutajalt (edaspidi vedaja)jtiiitmeveo 6iguse ennetfitaegse

iirav6tmise tingimused.

$ 2. Jiiiitmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jiiiitmevedu

Konaldatud jiilitmevedu kohaldatakse jiirgmistele j?iiitmevaldaja kinnistult kogutavatele

olmej iiiitmete I i ikide le :
I ) segaolmejiiiitmed - jiidtmekoodiga 20 03 0l;
2) paber ja kartong - jAatmekoodiga 20 0l 0l;
3) biolagundatavad k6<1gi- ja s<ioklajziatmed - j?ititmekoodiga 20 0l 08;
4) suurjiiiitmed - jiiiitmekoodiga 20 03 07.

$ 3. Veopiirkond

(l) Valga linna (edaspidi omavalitsus) moodustatakse korraldatud jtiiitmeveoks tiks
veopiirkond, mis h6lmab kogu omavalitsuse haldusterritooriumi.
(2) Veopiirkond moodustab koos teiste Valga maakonna kohalikes omavalitsuse tiksustes
moodustatud veopiirkondadega tihise veopiirkonna.

$ 4. Korraldatud jiiiitmeveoga h6lmatud jiiiitmete vedamise sagedus ja tingimused

(l) Jiiatmekoti kasutamisel on minimaalne ttihjendamissagedus viihemalt tiks kord nelja
niidala jooksul.



(2) Segaolmejtititmete ning paberi ja kartongi kogumismahuti minimaalne
ttihjendamissagedus on tihe- ja kompaktse asustusega alal viihemalt iiks kord nelja niidala
jooksulja hajaasustusalal viihemalt tiks kord l2 niidala jooksul.

(3) Biolagundatavate kririgi- ja sooklajtiiitmete kogumismahuti minimaalne
tUhjendamissagedus on vtihemalt tiks kord l4 ptieva jooksul.

(4) Vedamise tiipne sagedus miitlratakse vedaja ja jtiiitmevaldaja vahelises
j ?iiitmektii tl us I ep i n gus.

(5) SuurjziAtmete vedu teostatakse vastavalt vajadusele, kuid mitte hiljem kui viie t<iopiieva
j ooksul j tiiitmeval daj a poolt vedaj ale esi tatud tel I i musest.

(6) Jiiiitmevaldajal on lubatud jiiiitmeveo lihtsustamiseks paigutada j?i?itmeveo pleval
kogumismahuti vtiljapoole oma kinnistu piiri teega ki.ilgnevale alale tingimusel, et see ei
takista liiklust.

(7) Jiiiitmevaldajad, kes soovivad kasutada i.ihist kogumismahutit, peavad esitama Valga
Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) iihise kogumismahuti kasutajate vahel s6lmitud
lepingu. Linnavalitsus hindab tihise kogumismahuti kasutamise lubatavust ja selle
vastavusel jii2itmehoolduseeskirja n6uetele kooskdlastab tihise kogumismahuti asukoha.

(8) Vedaja on kohustatud sdlmima veopiirkonnas korraldatud j[Etmeveo
jiiiitmekiiitluslepingud kOigi j ii6tmevaldaj atega.

(9) Jiiiitmevaldaja keeldumisel kirjaliku jii2itmekZiitluslepingu s6lmimisest toimub konaldatud
jtiiitmeveoga liitumine vastavalt jiiiitmeseaduse paragrahvi 69 ldikele l. Sel juhul on
jiiiitmevaldaja kohustatud jiiltmete kogumiseks kasutama standardset 80-liitrilist
kogumismahutit, mida vedaja tiihjendab vastavalt kiiesoleva paragrahvi l6igetes 2 ja 3
siitestatud miinimumsagedusele.

(10) Vedaja v6ib konaldatud jiiiitmeveo teostamisel osutada jiititmevaldajale lisateenuseid
ainult jtiiitmevaldaja ndusolekul ja jiiiitmekiiitluslepingu olemasolul, milles on siitestatud
lisateenuste osutamise tingimused ja maksumus.

$ 5. Jiiiitmeveo teenustasu suuruse mf,iiramine

(l) Jiiiitmeveo teenustasu on tasu iihekordse vastava suurusega kogumismahutis sisalduvate
segaolmejiiiitmete, paberi ja kartongi, biolagundatavate kocigi- ja s<ioklajiiritmete jalv6i
I m' suurjiilitmete kiiitlemise eest.

(2) Jiiiitmeveo teenustasu sisaldab k6iki vedaja poolseid kulusid kogumismahutite
ttihj endami se j a j iiiitmete vedami se teenuse osutamisel, sealhul gas :

l) iitirile antava kogumismahuti jiiiitmevaldajale tarnimist jiiiitmeveo diguse saamise alguses
ja selle tiravedu jtiiitmeveo Oiguse ldppemisel;

2) uuele jiiiitmevaldajale esmakordse soovi konal titirile antava kogumismahuti tarnimist ja

(6)
l )
2)
3)
4)
s)
(7)

iiravedu.
J66tmeveo teenustasu suuruse miiiirab linnavalitsus vedajale jliiitmeveo 6iguse andmisel.
Vedajal puudub 6igus iihepoolselt muuta jiiiitmeveo teenustasu.
Vedaja v6ib taotleda iihe v6i mitme jiiiitmeliigi osas jiiiitmeveo teenustasu muutmist v6i
k6igi jaatmeliikide osas iiheaegset muutmist, kui esinevad objektiivsed asjaolud, mis
oluliselt muudavad jtiiitmete kogumise, vedamise v6i kaitlemise kulusid.
vedaja esitatav jiiiitmeveo teenustasu muutmise taotlus peab sisaldama:
taotletava teenustasu kalkulatsiooni;
asjaolusid, mille tdttu soovib vedaja teenustasu muuta;
vedaja poolt soovitavat teenustasu suurust;
jooksva majandusaasta prognoositavate tulude-kulude arvestust kehtivas teenustasus;
jooksva majandusaasta prognoositavate tulude-kulude arvestust taotletavas teenustasus.
Jiiiitmeveo teenustasu muudetakse vedaja pdhjendatud taotluse alusel mitte rohkem kui
tiks kord aastas.

(8) Taotlus esitatakse linnavalitsusele, kes vaatab taotluse labi 60 piieva jooksul jateeb otsuse
j iiiitmeveo teenustasu muutmiseks vdi mittemuutmiseks.

(3)
(4)
(s)



(9) Jiiiitmeveo teenustasu muutmine avalikustatakse viihemalt 30 ptieva enne selle kehtima
hakkamist.

$ 6. Vedaja valimine

(l) Konaldatud jiiZitmeveo teenuse osutaja leidmiseks konaldab omavalitsus iseseisvalt v6i
koostods teiste kohaliku omavalitsuse tiksustega teenuste kontsessiooni liihtuvalt
j iiiitmeseaduses j a rii gihangete seaduses siitestatust.

(2) Omavalitsus annab jiiiitmeveo diguse ja sOImib konaldatud jiiiitmeveo riigihankel edukaks
tunnistatud pakkumuse esitanud isikuga hankelepingu kuni viieks aastaks.

$ 7. Jiiiitmevaldaja korraldatud jiiiitmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine

(l) Kui linnavalitsus on veendunud, et kinnistul ei elata v6i kinnistut ei kasutata, vdib ta
jtiiitmevaldaja erandkorras vabastada tema taotluse alusel teatud tahhiaks konaldatud
j iiiitmeveoga liitumisest.

(2) Taotluses mdrgitakse:
l) pOhjused, miks soovib jiiiitmevaldaja enda konaldatud jaatmeveoga liitumisest

vabastamist;
2) tiihtaeg, mille jooksul soovib jiiiitmevaldaja olla korraldatud jiiiitmeveoga liitumisest

vabastatud, kuid mitte kauemaks kui vedajale antud jiiiitmeveo 6iguse ldppemiseni.
(3) Jtiiitmevaldaja konaldatud j?iiitmeveoga liitumisest vabastamise v6i tema taotluse

rahuldamata jtitmise otsustab linnavalitsus 30 ptieva jooksul.
(4) Linnavalitsus teavitab vedajat jiiiitmevaldaja konaldatud jiiiitmeveoga liitumisest

vabastamisest ja selle tahtajast kolme tdopiieva jooksul vastava otsuse tegemisest.
(5) Korraldatud jtiiitmeveoga liitumisest vabastatud isikute jiiiitmekiiitluse tile teostatakse

j?irelevalvet vastavalt seadusele.
(6) Linnavalitsusel on 6igus jiiiitmevaldaja konaldatud jiiiitmeveoga liitumisest vabastamine

kehtetuks tunnistada, kui:
l) jiiiitmevaldaja on esitanud korraldatud jliitmeveoga liitumisest vabastamise taotluses

valeandmeid;
2) jiiiitmevaldaja konaldatud j?iiitmeveoga liitumisest vabastamise aluseks olnud p6hjused on

iira langenud;
3) jiiiitmevaldaja avaldab selleks soovi

$ 8. Vedajalt jiiiitmeveo diguse ennetiihtaegne iiravOtmine
(l) Omavalitsus v6ib vedajalt ja[tmeveo diguse ennetiihtaegselt iira v6tta seaduses v6i

hankelepingus etteniihtud juhul v6i juhul, kui esineb viihemalt tiks alljiirgnevalt nimetatud
asjaolu:

1) vedaja ei ole pciordunud korraldatud jiiiitmeveo hankedokumentides esitatud tiihtaja
jooksul hankelepingu sOlmimiseks omavalitsuse poole;

2) vedaja ei ole alustanud veopiirkonnas jiiiitmete vedamist viie ptieva jooksul alates
hankelepingus stitestatud tlhtpiievast;

3) vedaja ei ole varustanud kogumismahuteid tii.irida v6i osta soovivaid jiiiitmevaldajaid
kogumismahutitega hiljemalt hankelepingus siitestatud jtiiitmete vedamise alustamise
ttihtptievale eelnevaks piievaks;

4) vedaja ei sdlmi korraldatud jiiiitmeveo hankedokumentides siitestatud tingimustele
vastavat tegevuskindlustuse lepingut.

(2) Juhul, kui esineb vtihemalt i.iks kiiesoleva paragrahvi loikes I nimetatud asjaolu, teavitab
omavalitsus sellest koheselt vedajat ning nduab temalt kirjalikku selgitust, mis tuleb
esitada kolme todplieva jooksul vastava nOude esitamisest.



(3) Juhul, kui vedaja ei esita p6hjendatud selgitust v6i ei ole selgitusest niihtuvad asjaolud nii
kaalukad, et need Oigustaksid vedaja poolset rikkumist, otsustab omavalitsus vedajalt
j iiiitmeveo 6i guse ennettihtae gse tiravdtmi se.

(4) Vedaja jtititmeveo 6igus jiititmete vedamiseks veopiirkonnas loetakse ennettihtaegselt
iiravdetuks alates piievast, millal riigihanke tulemusena vtiljaselgitatud uus vedaja alustab
konaldatud jiiiitmeveoga h6lmatud jiititmete vedamist.

$ 9. Rakendussiitted

(l) Tunnistada kehtetuks Valga Linnavolikogu 28. mZirts 2008 miiiirus nr 9 ,,Valga linna
konaldatud jii2itmeveo rakendamise tingimused ja kord".

(2\ MiiArus j6ustub 4. juuni 2012.
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